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ALOJAMENTO LOCAL
Nesta edição:
Sabendo que a dinâmica do mercado da procura e oferta do alojamento fez emergir
um conjunto de novas realidades de alojamento, não só a nível nacional, como ao nível - Candidaturas Comdo concelho, considera-se, nesta edição do boletim, de todo o interesse dar destaque ao pete 2020
alojamento local (AL) e à informação e documentos de apoio existentes sobre este tipo
- PDR 2020
de alojamento, reconhecendo a sua relevância turística.
Relembra-se que os estabelecimentos de alojamento local são aqueles que prestam ser- - Linha de apoio à
viços de alojamento temporário, nomeadamente a turistas, mediante remuneração desde sustentabilidade amque não reúnam os requisitos para serem considerados empreendimentos turísticos. Po- biental no turismo
dendo assumir as seguintes modalidades: moradia, apartamento, estabelecimentos de - Linha de Crédito
hospedagem (hostel quando a unidade de alojamento predominante for um dormitório) Capitalizar Turismo
e quartos.
- Medida Estágios
Para explorar um estabelecimento de alojamento local é obrigatório o registo prévio
Profissionais
desse estabelecimento através de uma comunicação prévia com prazo, realizada eletro- Medida Contratonicamente no Balcão do Empreendedor | Portal do Cidadão (Balcão Único Eletrónico).
O documento emitido pelo Balcão Único Eletrónico dos serviços, contendo o número de Emprego
registo, constitui o título válido de abertura ao público e de publicitação do estabeleci- -Investe Jovem
mento. Devendo as plataformas eletrónicas que disponibilizem, divulguem ou comerciali- Concurso de Emprezem alojamento exigir e exibir o número de registo no RNAL.
endedorismo Turístico
As mais recentes alterações ao regime jurídico exploração dos estabelecimentos de
alojamento local, constantes da Lei nº 62/2018, de 22 de agosto, entraram em vigor a - Prémio José Manuel
Alves
21 de outubro de 2018.
- Oportunidades e
A utilização do livro de reclamações em formato eletrónico é obrigatória, devendo a
entidade exploradora informar o utente/consumidor da existência do formato eletrónico Curiosidades
do livro de reclamações e divulgar nos respetivos sítios da internet, em local visível e de - Diversos
forma destacada, o acesso à Plataforma Digital: www.livroreclamacoes.pt .
- Agenda
Para informação mais detalhada consultar:
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Planear_Iniciar/Como_comecar/Alojamento_Local/
Documentos de apoio:
Guia técnico Alojamento local: regime jurídico | fev 2019
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/alojamento-local/guia-alojamento-local-fev-2019.pdf
Folheto informativo Alojamento Local | Autoridade Tributária e Aduaneira (AT)
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Folhetos_informativos/Documents/ALOJ_LOCAL.pdf

Academia de PME do IAPMEI - Ação de Formação “Validação do modelo de negócios” I ação de 7 horas I Cadaval, Maio de 2019 - Divulgar brevemente
Curso de Costura Industrial I Instalações do Mercado Municipal do Cadaval I Irá iniciar brevemente
Para mais informações contactar a Leader Oeste/ GIP Cadaval.

Concursos Abertos - Sistemas de Incentivo
No âmbito do Sistema de Incentivos à Inovação Produtiva encontram-se abertos os seguintes avisos de candidaturas:
Aviso

Balcão 2020

03/SI/2019| Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico - Propriedade Intelectual e Industrial –
Projetos Individuais

SI-47-2019-04

02/SI/2019 | Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico - Internacionalização – Projetos individuais

SI-47-2019-03

02/SAICT/2019| Sistema de Apoio à Investigação Científica e
Tecnológica - Internacionalização – Projetos individuais

SAICT-452019-02

01/SAICT/2019| Sistema de Apoio à Investigação Científica e
Tecnológica - Propriedade Intelectual – Projetos Individuais

Data de Abertura

Data de Fecho

Sistema de Incentivos
06-02-2019

31-12-2019

Fase I- 06-02-2019
Fase II- 01-04-2019
Fase III- 01-07-2019
Fase IV- 01-10-2019
Fase I- 06-02-2019
Fase II- 01-04-2019
Fase III- 01-07-2019
Fase IV- 01-10-2019

Fase I- 01-04-2019
Fase II- 01-07-2019
Fase III- 01-10-2019
Fase IV- 31-12-2019
Fase I- 01-04-2019
Fase II- 01-07-2019
Fase III- 01-10-2019
Fase IV- 31-12-2019

SAICT-452019-01

06-02-2019

31-12-2019

SI-47-2019-01

31-01-2019

29-03-2019

SI- 52-201835

21-12-2018

05-04-2019

34/SI/2018| Sistema de Incentivos I&DT – Projetos Individuais

SI-47-2018-34

21-12-2018

29-03-2019

33/SI/2018| Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo
Qualificado e Criativo

SI-51-2018-33

12-12-2018

15-03-2019

31/SI/2018|Sistema de Incentivos à Inovação Produtiva

SI-C2-2018-32

11-12-2018

15-03-2019

20/SI/2018 | Sistema de Incentivos “Qualificação das PME” :
Vale Economia Circular

SI-53-2018-20

31-07-2018

Até esgotar verba

24/SI/2018 |SI ID&T : Vale Oportunidades de Investigação

SI-47-2018-24

31-07-2018

Até esgotar verba

01/SI/2019| Sistema de Incentivos I&DT – Núcleos de I&D Projetos Individuais
35/SI/2018| Sistema de Incentivos “Internacionalização das
PME”

Aceda a todos os concursos abertos e toda a informação em : www.poci-compete2020.pt

PDR 2020 — Avisos Abertos
Operação 8.1.1 - Florestação de Terras Agrícolas e não Agrícolas (2º Anúncio)
Prazo de abertura: de 12 de novembro de 2018 às 10:00 a 28 de fevereiro de 2018 às 17:00
Para mais informações consulte a página do Programa Operacional para o Desenvolvimento Regional em:
www.pdr-2020.pt .

Linha de apoio à sustentabilidade ambiental no turismo
A Linha de apoio à sustentabilidade ambiental no turismo, integrada na Linha de apoio à qualificação da oferta,
visa apoiar projetos de investimento que tenham em vista melhorar o desempenho energético e ambiental das
pequenas e médias empresas do setor.
São enquadráveis nesta linha específica as seguintes tipologias de projetos:
a)
projetos de investimento que contribuam para uma gestão eficiente dos consumos de água e da produção
de resíduos sólidos urbanos;
b)
projetos de investimento que contribuam para a gestão eficiente da energia e que tenham sido objeto de
aprovação no âmbito da Linha de crédito para a eficiência energética, criada em parceria entre o sistema
financeiro e o sistema nacional de garantia mútua, ou do IFRRU 2020.
Para os projetos de investimento a que se refere a alínea a), o montante máximo do financiamento pode ascender, por operação, a 100% do valor do investimento elegível, sendo repartido entre o Turismo de Portugal e a
instituição de crédito aderente.
Para os projetos de investimento a que se refere a alínea b), com enquadramento automático na presente Linha
específica desde que tenham sido aprovados no âmbito da Linha de crédito para a eficiência energética ou
do IFRRU 2020, o financiamento do Turismo de Portugal pode ascender a 20% do investimento elegível, com o
limite de 40 mil euros por operação.
Os pedidos de enquadramento das operações devem ser apresentados junto das instituições de crédito aderentes.
Para mais informações consulte a página do Turismo de Portugal em:
http://business.turismodeportugal.pt/.

Linha de Crédito Capitalizar Turismo
Resultante de uma parceria entre o Turismo de Portugal, a Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua e o sistema financeiro, a Linha de Crédito Capitalizar Turismo é uma linha
específica do Programa Capitalizar.
Esta nova Linha de Crédito, disponível nos Bancos aderentes, permite aceder a financiamento em condições vantajosas e destina-se a apoiar investimentos na criação ou na requalificação de empreendimentos e estabelecimentos com interesse turístico em todo o
território nacional, podendo também financiar serviços de dívida existentes de curto e
médio prazo.
O apoio máximo por projeto é de 4,5 milhões de euros, com prazos de reembolso até 15 anos e períodos de carência de reembolso máximos de 4 anos.
Para mais informação consulte o site da Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua: https://www.spgm.pt/pt/.

Medida Estágios Profissionais
Irá abrir o novo período de candidaturas no decorrer do mês de fevereiro 2019 —para esta medida, que
visa apoiar a realização de estágios profissionais por desempregados inscritos no IEFP. A medida consiste em
estágios com a duração de 9 meses, não prorrogáveis, tendo em vista promover a inserção de jovens no mercado de trabalho ou a reconversão profissional de desempregados.
No final do estágio poderá haver lugar a um prémio, caso seja celebrado com o estagiário um contrato de
trabalho sem termo, no prazo máximo de 20 dias úteis a contar da data de conclusão do estágio, é concedido à entidade promotora um prémio ao emprego no valor de: 2 vezes a retribuição base mensal nele prevista, até ao limite de 5 vezes o valor do IAS; Majoração de 30% do valor do prémio de acordo com o previsto
na Portaria n.º 84/2015, de 20 de março, que regulamenta a medida de Promoção de Igualdade de Género no Mercado de Trabalho.
Consulte: https://www.iefp.pt/apoios/

CADAVAL
Atendimento
2ª, 4ª e 6ª feiras
09,00 h às 16,00 h
Tel.: 262 690 161
E-mail:

Medida Contrato-Emprego

Esta medida visa o apoio financeiro aos empregadores que celebrem contratos de trabalho sem termo ou a termo certo, por
prazo igual ou superior a 12 meses, com desempregados inscritos no IEFP, com a obrigação de proporcionarem formação profissional aos trabalhadores contratados. Os promotores desta medida podem ser Empresário em nome individual ou pessoa
coletiva, de natureza jurídica privada, com ou sem fins lucrativos. As candidaturas abrirão durante o mês de março de 2019.
Consulte: https://www.iefp.pt/apoios/

Investe Jovem
Tendo como objetivos incentivar o empreendedorismo e promover a criação de emprego e o crescimento económico, este programa destina-se a promover a criação de empresas por jovens desempregados, através das seguintes modalidades de apoio:
apoio financeiro ao investimento; apoio financeiro à criação do próprio emprego dos promotores e apoio técnico na área do
empreendedorismo para reforço de competências e para a estruturação e consolidação do projeto.
Tem como destinatários jovens entre os 18 e os 30 anos, inscritos como desempregados no IEFP, e que possuam uma ideia de
negócio viável e formação adequada para o desenvolvimento do negócio.
As candidaturas encontram-se a decorrer.
Consulte: https://www.iefp.pt/apoios/

Concurso de Empreendedorismo Turístico
- Prémio José Manuel Alves

A Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal promove a realização da 4.ª edição do Concurso de Empreendedorismo Turístico, destinado à deteção e apoio a projetos inovadores no setor
do Turismo com implementação na região Centro de Portugal, através do qual se pretende consagrar a melhor nova ideia de negócio no setor.
São elegíveis projetos em qualquer fase de desenvolvimento, desde que ainda não tenham iniciado
a atividade turística, que se enquadrem nas seguintes atividades: Alojamento Turístico (incluindo empreendimentos turísticos e alojamento local); Agências de viagens e turismo/operadores turísticos;
Estabelecimentos de restauração e de bebidas; Aluguer de veículos automóveis sem condutor (renta-car); Atividades de animação turística; Projetos de base tecnológica associados ao setor do Turismo; e Outras tipologias de projeto, desde que comprovadamente relacionadas com a atividade turística.
Podem concorrer pessoas singulares, individualmente ou em grupo/equipa, empresas sob qualquer forma jurídica ou entidades
privadas sem fins lucrativos, com o objetivo de explorar uma ideia empreendedora e inovadora a implementar na região Centro
de Portugal.
As candidaturas devem ser formalizadas através do preenchimento e submissão do formulário disponível em:
https://goo.gl/forms/Fv1GLpOlWlcz5VVx2 até às 23:59 do dia 15 de março de 2019. Cada candidato poderá apresentar
documentação complementar, até ao limite de 10 páginas (em word ou pdf, por exemplo) e de um vídeo.
Para mais informações, consultar: https://investenocentro.blogspot.com/2019/02/regulamento-da-4-edicao-do-concurso-de.html

Oportunidades e Curiosidades
Prémios Europeus de Promoção Empresarial (EEPA)
São coordenados em Portugal pelo IAPMEI, constituem uma iniciativa da Comissão Europeia alinhada com
as prioridades da estratégia Europa 2020, que visa divulgar boas práticas no âmbito empresarial na
Europa. Estes prémios visam: identificar e reconhecer atividades e iniciativas de sucesso que visem a promoção de empresas e do empreendedorismo; divulgar e partilhar exemplos de melhores políticas e práticas de iniciativa empresarial; sensibilizar para o papel desempenhado na sociedade pelos empresários e pelos empreendedores; e incentivar e inspirar potenciais empreendedores.
As candidaturas à 13.ª edição dos Prémios Europeus de Promoção Empresarial decorrem até 1 abril de 2019 e as categorias a
concurso são: Promoção do espírito de empreendedorismo; Investimento nas competências de empreendedorismo; Desenvolvimento do ambiente empresarial; Apoio à internacionalização das empresas; Apoio ao desenvolvimento de mercados ecológicos e à
eficiência dos recursos; e Empreendedorismo responsável e inclusivo.
Mais informações em: www.iapmei.pt
PRÉMIO BPI “LA CAIXA” RURAL
O BPI e a Fundação "la Caixa" lançam um novo prémio que visa apoiar projetos de ação social em zonas
rurais, que promovam a interculturalidade e coesão social.
O valor do Prémio BPI "la Caixa" Rural é de 750 mil euros, podem candidatar-se todas as instituições privadas
sem fins lucrativos que apresentem projetos sólidos e inovadores nesta área.
Destina-se a todas as instituições privadas sem fins lucrativos, com domiciliação em Portugal há mais de 1 ano, que visem apoiar
projetos de ação social em zonas rurais, que promovam a interculturalidade e coesão social.
O valor do Prémio é de 750 mil euros, com um valor até 120.000€, dependendo do prazo do projeto e se tem ou não parceria.
As candidaturas decorrerão de 28 de maio a 25 de junho, só podendo ser efetuadas on-line, no site do Banco BPI ou no site da
Fundação "la Caixa.
Saiba mais informações em: https://www.bancobpi.pt/responsabilidade-social/solidariedade-social/premio-bpi-'la-caixa'rural .

Diversos

Agenda

Turismo de Portugal assina acordo de cooperação com Instituto do Emprego e Formação Profissional
O Turismo de Portugal assinou, a 17 de janeiro de 2019, um acordo de cooperação com
o IEFP com vista à definição de um plano de ação conjunto para
o ano de 2019. Este plano de ação assenta em vários pilares,
nomeadamente, na realização de campanhas de promoção
para a valorização das profissões do setor do turismo, na articulação das ofertas formativas, na realização de ações de formação contínua de formadores, tutores e ativos empregados, na
disponibilização de informação e no encaminhamento para processos de reconhecimento, validação e certificação de competências e para a formação profissional e na requalificação de
pessoas com habilitação superior, em situação de desemprego,
para a área do turismo.

Realiza-se a 8 de março, no Porto, o workshop “Transferência
de tecnologias como caminho para a inovação nos setores da
saúde e agroalimentar”, numa organização do Instituto de
Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia
Industrial (INEGI). Este tem por objetivo apresentar os resultados de projetos demonstrativos de transferência de tecnologia
Turismo de Portugal assina protocolo de coopara os setores da saúde e agroalimentar apoiados pelo
peração com a Associação Safe Communities
projeto ACTTiVAte, coordenado em Portugal pelo INEGI e
Portugal
promover reuniões B2B com empresas dos dois setores, assim
Esse protocolo de cooperação visa promover
como um debate sobre os mecanismos de financiamento exisações de informação e comunicação articuladas, relacionadas
tentes para transferências de tecnologia. Mais informações e
com segurança, dirigidas à comunidade estrangeira residente
inscrições em: http://www.inegi.up.pt/newsletter/
em Portugal e a estrangeiros de visita ao nosso país.
ACTTIVATE2019/email_acttivate2019_preview.html.
Este protocolo tem como objetivos específicos recolher e partilhar informação com foco: em iniciativas públicas na área do
turismo no território nacional com interesse para as comunidades
Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL)
estrangeiras em Portugal; em iniciativas das comunidades esA decorrer de 13 a17 de março, na
trangeiras no território nacional e de interesse para o setor do
FIL, Parque das Nações, a BTL vai
turismo em Portugal; em situações de prevenção, proteção e
acolher o stand do Turismo Centro de
segurança cujos destinatários são estrangeiros residentes ou em
Portugal a ocupar um espaço de
turismo; em iniciativas de prevenção relevantes para as comuni648m2 no Pavilhão 1.
dades estrangeiras no território nacional.
A presença da Turismo do Centro na BTL, ocorre em parceria
A Safe Communities Portugal é uma associação sem fins lucraticom as oito Comunidades Intermunicipais (CIM) da região, que
vos, que fornece informação sobre prevenção e segurança, disaproveitarão para mostrar o que de melhor se faz num territóponível a todos os membros da comunidade, e tem como objetirio tão vasto e diversificado.
vo promover comunidades mais seguras e reforçar a sensibilização para a questão da segurança.
FICHA TÉCNICA: Divisão de Desenvolvimento Estratégico da Câmara Municipal do Cadaval
Envie um email para dperh.planeamento@cm-cadaval.pt, para receber mais informação

